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1. Voorstel  

1. De door het college opgelegde geheimhouding, zoals bedoeld in artikel 25, tweede lid 

Gemeentewet ten aanzien van de Meerjaren Prognose Grondexploitatie 2021 te 

bekrachtigen op grond van artikel 25 lid 3 Gemeentewet, voor een periode van tien jaar. 

 

 

2. Inleiding 

Op 8 juni 2021 heeft het college besloten u de Meerjarenprognose Grondexploitaties 2021 ter 

vaststelling aan u voor te leggen. Daarbij is op grond van artikel 25.2 Gemeentewet geheimhouding 

opgelegd op de bijlage Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2021 o.b.v. art. 10 WOB, lid 2b en lid 

2g. Deze geheimhouding dient door u bekrachtigd te worden in de eerstvolgende raadsvergadering 

na het collegebesluit. 

3. Publiekssamenvatting 

Het vaststellen van grondexploitaties is een bevoegdheid van de gemeenteraad. Dit gebeurt jaarlijks 

in de vorm van een Meerjarenprognose Grondexploitaties. In deze rapportage zijn alle door de 

gemeente in beheer zijnde grondexploitaties verzameld en doorgerekend. Op de rapportage zelf is 

geheimhouding opgelegd om de economische en financiële belangen van de gemeente niet te 

schaden. 

4. Bevoegdheid van de Raad 

Het opleggen van geheimhouding is een bevoegdheid van het College. Het is de bevoegdheid van de 

raad om te beoordelen of deze geheimhouding in stand dient te blijven. Deze bekrachtiging is 

geregeld in artikel 25 lid 3 Gemeentewet. 
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5. Beoogd effect 

In stand houden van de door het college opgelegde geheimhouding op stukken die bij openbaar 

making de economische en financiële belangen van de gemeente kunnen benadelen. 

6. Historische context 

Hier uw tekst 

7. Argumenten 

Voorstel 1        De door het college opgelegde geheimhouding, zoals bedoeld in artikel 25, tweede 

lid Gemeentewet ten aanzien van de Meerjaren Prognose Grondexploitatie 2021 te 

bekrachtigen op grond van artikel 25 lid 3 Gemeentewet, voor een periode van tien 

jaar. 

 

Volgens artikel 10, tweede lid, aanhef en onder b van de Wob kan het verstrekken van informatie 

achterwege blijven voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen de economische en financiële 

belangen van de gemeente. Door het openbaar maken van de MPG 2021 wordt de 

onderhandelingspositie van de gemeente met marktpartijen dusdanig verzwakt dat haar financiële 

belangen in aanmerkelijke mate worden geschaad. Het belang van openbaarheid weegt daarom niet 

op tegen deze financiële belagen van de gemeente. 

 

8. Kanttekeningen en risico’s 

Zie onder argumenten 

9. Financiële paragraaf 

Niet van toepassing. 

10. Communicatie 

Niet van toepassing 

11. Draagvlak en vervolgtraject (afstemming, tijdpad) 

Uw Besluit wordt verwerkt in het door de Griffie bijgehouden register van stukken waarop 

geheimhouding is opgelegd en dus ook meegenomen in de actualisatie van dit overzicht. 

De behandeling van de Meerjarenraming Grondexploitaties 2021 is voorzien in de raadsvergadering 

van 1 juli 2021. 
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